5 DAAGSE
ACTIEFARRANGEMENT

3 DAAGSE
ACTIEFARRANGEMENT

PROEF DE SFEER/ PRE KERST
ARRANGEMENT

KERST/NIEUWJAARS
ARRANGEMENT

Onze 5 daagse actieve reis; fietsen, wandelen
en autoroutes.

Onze 3 daagse actieve reis; fietsen, wandelen
en autoroutes.

• 4 x overnachting incl. ontbijt

• 2 x overnachting incl. ontbijt

Tien dagen zorgeloos van de feestdagen g
 enieten.
Heerlijk eten, prachtige versieringen en een
verrassend programma laten u genieten van deze
feestelijke tijd.

• 4 x driegangen diner

• 2 x driegangen diner

• Gratis verschillende wandelroutes rondom
de Postelhoef

• Gratis verschillende wandelroutes rondom
de Postelhoef.

• Gratis diverse fietsroutes waaronder de
ANWB Knooppunten fietskaart

• Gratis diverse fietsroutes vanuit ons hotel
o.a. de volgende vier prachtige fietstochten:
- Lommelroute
- Postel- en Pielisroute
- Kapelletjesroute
- Voorbij de vier molens

Wilt u zorgeloos genieten van de warme kerstsfeer
bij hotel de Postelhoef maar wilt u thuis zijn met
de feestdagen? Dan is het pre-kerst arrangement
zeer geschikt voor u. Tijdens uw vakantie is het
hotel volledig ingericht in kerstsferen. Dit zal u
direct opvallen bij aankomst, daarnaast wordt u
hartelijk ontvangen met koffie/thee en een kleine
verrassing passend in de kerstsferen.

• Daarnaast hebben we vanuit ons hotel zelf
de volgende vier prachtige fietstochten:
- Lommelroute
- Postel- en Pielisroute
- Kapelletjesroute
- Voorbij de vier molens
Vanaf

€ 209

p.p.*

Op basis van een standaard kamer

Vanaf

€ 105

p.p.*

Op basis van een standaard kamer

ACTIEF
GENIETEN IN DE
BRABANTSE KEMPEN
De Postelhoef is een schitterende
uitvalsbasis om actief
bezig te zijn.

Kerst en nieuwjaar staan bekend als de gezelligste
tijd van het jaar, met heerlijk eten en prachtige
versieringen. Al deze clichés zijn waar als u de
feestdagen doorbrengt bij hotel de Postelhoef.
De gezelligheid begint zodra u binnenstapt.
U wordt hartelijk ontvangen met koffie/thee en
een kleine kersttraktatie.

U bezoekt een prachtige kerstmarkt en de mooiste
kerststallen, daarnaast staan er andere kerst
gerelateerde excursies op de planning. Er zullen
tijdens dit arrangement in totaal drie halve dagtochten worden gemaakt met een luxe touringcar,
deze touringcar is voorzien van lift.
Bovendien zullen er verschillende avonden worden
georganiseerd waarbij diverse artiesten hun
opwachting maken. Tijdens deze avonden wordt
er natuurlijk ook gezorgd voor heerlijke kerst
versnaperingen.
Om de kerstbeleving totaal te maken wordt er voor
u een avond een viergangen-kerstdiner g
 eserveerd.
De andere avonden is er een driegangendiner. Uw
gehele verblijf is op basis van volpension. Als u
aanwezig bent in het hotel, kunt u driemaal daags
gebruik maken van de koffie/thee-bar.
Wilt u komen genieten van de kerstsferen, maar de
feestdagen thuis met familie vieren? Aarzel dan
niet en boek uw vakantie in totale kerstsferen bij
hotel de Postelhoef.

Vanaf

€ 360

p.p.*

DIT ARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN OP:
9 - 14 dec
Warme kerstgevoelens

Gegarandeerd
een comfortabele
en zorgeloze
vakantie!

Tot zien
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Wij zullen u verwennen met een schitterend
programma, volop prachtige excursies en entertainment, uiteraard volledig in de sfeer van de
feestdagen. Daarnaast kunt u op kerstavond een
bezoek brengen aan de nachtmis. Hierna zult u
worden ontvangen met Glühwein, chocolademelk en diverse kersttraktaties. Beide kerstdagen
wordt er een uitgebreid viergangen kerstdiner
voor u geserveerd. U viert niet alleen kerst bij
de Postelhoef maar natuurlijk ook oud en nieuw.
We zullen zorgen voor oliebollen en hele hoop
gezelligheid. Het begin van 2020 vieren we door
gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar.

1989 - 2019

30 J A A R

Maar niet alleen op deze feestavonden zorgen we
voor vermaak in de avond. Ook op verschillende
andere avonden wordt er voor entertainment
gezorgd. Uiteraard met vele extra’s.

POSTELHOEF

De feestdagen doorbrengen bij hotel de Postelhoef?
Boek dit warme kerst-nieuwjaar arrangement.
Vanaf

€ 889

Komt u dit
feest met ons
vieren?

p.p.*

DIT ARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN OP:
23 dec - 1 jan Met warme kerstgevoelens 2020 in

ARRANGEMENTEN
* Alle prijzen zijn excl. boekingskosten € 8,50
calamiteitenvergoeding € 2,50 en onze
gemeentelijke toeristenbelasting € 1,50 p.p.
per nacht.

Naast deze arrangementen
kunt u ook kamers boeken
op basis van logies ontbijt
of halfpension.

Voor vrije periodes en
tarieven raadpleeg onze
website postelhoef.nl

Hotel De Postelhoef • Boscheind 73 • 5575AA Luyksgestel • T (0497) 541 426
info@postelhoef.nl • www.postelhoef.nl

2019

30 jaar Hotel de Postelhoef

ARRANGEMENTEN 2019
Al 30 jaar zijn onze verzorgde arrangementen voor senioren een
begrip. Prachtige excursies en bijzondere avonden voor elk wat
wils. Daarnaast biedt onze sfeervolle accommodatie volop
gelegenheid om heerlijk tot rust te komen en te genieten van onze
prachtige tuinen, terrassen en mooie bosrijke omgeving. Het
verwarmde zwembad brengt verkoeling tijdens de heerlijke
zomerdagen. Onze aangepaste comfortkamers met mogelijkheid
van zorg zorgt ervoor dat u zonder zorgen op vakantie kunt. Bij ons
staat persoonlijke aandacht en gezelligheid voorop. Onze keuken
staat bekend als heerlijk en eerlijk. Alles in het teken van de
welbekende Brabantse gastvrijheid.
Zorgeloos genieten van een volledig georganiseerde vakantie bij
hotel de Postelhoef. Een huiselijke sfeer, heerlijk eten, excursies in
zowel binnen- als buitenland en een gevarieerd avondprogramma
dragen bij aan een heerlijk verblijf.

8 DAAGSE

THEMA ARRANGEMENT
Dit jaar bestaat hotel de Postelhoef alweer 30 jaar.
Wat vliegt de tijd! Het feest begint al direct bij
aankomst waarbij u hartelijk ontvangen wordt met
koffie/thee en een extra feestelijke jubileum
traktatie. Tijdens dit feestelijk arrangement zult u
acht dagen volop gaan genieten.
We nemen u mee terug in de tijd. Wat is er in 30
jaar veel gebeurd en veranderd in onze schitterende
omgeving. U zult zich niet gaan vervelen want er
staan verschillende leuke excursies en routes door
de mooie omgeving op de planning. Wij laten u zien
dat niet alleen de Postelhoef niet stil heeft gestaan
in 30 jaar, maar ook onze prachtige omgeving is in
30 jaar erg veranderd.
U zult vijf schitterende uitstapjes maken met onze
luxe touringcar volgens onderstaand thema.
Bovendien zullen in de avonden verschillende
artiesten hun opwachting maken. Hierdoor kunt u
proeven van de echte Brabantse gezelligheid.
Daarnaast zorgen we ’s avonds voor lekkere hapjes
en extra verrassingen.
Uiteraard krijgt u ook een presentje, want wie jarig
is trakteert natuurlijk.

BOEK
VÓÓR 1 MAART
EN GENIET VAN DE
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€ 30,Per boeking

Wilt u genieten van dit unieke achtdaagse
jubileumarrangement, en zich over niks zorgen
hoeven te maken? Boek dan een heerlijke feestelijke
vakantie bij hotel de Postelhoef.

5 DAAGSE
VOORJAARSARRANGEMENT

8 DAAGSE
PAASARRANGEMENT

8 DAAGSE
VERRASSINGSARRANGEMENT

6 DAAGSE
HALLOWEENARRANGEMENT

Wilt u in 2019 optimaal genieten van het eerste
lentezonnetje en de bloeiende lentebloemen?
Ervaar het begin van de lente eens in hotel de
Postelhoef.

Heerlijk weg met Pasen?
Kom naar hotel de Postelhoef.

Laat u verrassen deze week en heerlijk in de
watten leggen. U zult hartelijk worden ontvangen
bij hotel de Postelhoef met koffie of thee en een
lekkere verrassing. Bij deze verrassing zal het niet
blijven. Toch zijn er ook een aantal dingen die geen
verrassing zijn tijdens uw verblijf. U zult verblijven
op basis van volpension. Elke avond zal er voor u
een heerlijk driegangendiner worden geserveerd.
Hierbij houdt de kok zorgvuldig rekening met uw
dieetwensen.

Durft u dit aan? Tijdens Halloween zal hotel
de Postelhoef volledig omgetoverd worden in
Halloween sferen.

Deze mooie ervaring begint al bij aankomst. U zult
hartelijk worden ontvangen bij hotel de Postelhoef
met koffie of thee en een kleine traktatie. U zult
verblijven op basis van volpension. Elke avond zal
er voor u een heerlijk driegangendiner worden geserveerd. Hierbij houdt de kok zorgvuldig rekening
met uw dieetwensen.
Tijdens uw verblijf staan er verschillende leuke
excursies en routes door de prachtige in bloei
staande omgeving op de planning. Tijdens dit voorjaarsarrangement zullen er drie halve dagtochten
worden gemaakt waarbij de entreeprijzen uiteraard
inbegrepen zijn.
Om deze ervaring extra speciaal te maken zullen in
de avonden diverse artiesten voor entertainment
zorgen. U kunt hierbij denken aan een g
 ezellige
muziekavonden en andere leuke a
 ctiviteiten.
Tijdens deze avonden zal er voor lekkere
versnaperingen worden gezorgd.
Wilt u het begin van de lente ervaren en daarnaast
zorgeloos kunnen genieten? Boek dan dit heerlijke
voorjaarsarrangement bij hotel de Postelhoef.

In 2019 biedt hotel de Postelhoef een heerlijk
paasarrangement aan. Tijdens dit arrangement zal
het hotel versierd worden met allerlei kleurrijke
paasversieringen. Misschien vindt u wel een van
de paaseieren die verstopt zijn waarmee u leuke
prijzen kunt winnen.
Op dag van aankomst wordt u hartelijk ontvangen
met koffie/thee en iets lekkers.
Tijdens dit achtdaagse arrangement zult u
verblijven op basis van volpension. Natuurlijk
hebben we met de paasdagen een heerlijke paasbrunch en een uitgebreid paasdiner. Hierbij houdt
onze kok uiteraard rekening met uw dieetwensen.
U zult vier schitterende excursies maken waarbij u
de nabije Brabantse en Limburgse omstreken leert
kennen, uiteraard staat alles in het teken van de
Pasen en het heerlijke voorjaar.
In de avonden zullen diverse artiesten hun
talenten laten zien waarbij verschillende l ekkernijen
uitgedeeld worden. Op de laatste avond zal er
een prijsuitreiking zijn voor de vinders van de
verschillende paaseieren die gedurende de week
verspreid door het hotel verstopt liggen. Misschien
bent u wel de gelukkige vinder van het gouden
paasei.

Deze week worden u drie schitterende excursies
aangeboden waarbij de entreeprijzen uiteraard
inbegrepen zijn. Deze excursies worden gemaakt
met een touringcar die is voorzien van lift, dit zorgt
voor zorgeloos in- en uitstappen.
Daarnaast blijft er voldoende tijd over waarbij u
kunt genieten van onze schitterende tuin, heerlijk
met een goed boek of een lekker drankje. Wat
denk u van een frisse duik in het zwembad? Wilt
u fietsen, dan staan onze fietsen gratis ter uw
beschikking.
In de avonden zullen diverse artiesten voor entertainment zorgen. U kunt hierbij denken aan een
gezellige meezingavond, of een muziekbingo.
Laat u zich graag verrassen tijdens uw vakantie?
Boek dan dit heerlijke verrassingsarrangement bij
hotel de Postelhoef.

Tijdens dit zesdaagse arrangement komt u aan in de
prachtige herfstkleuren van de bosrijke omgeving
van hotel de Postelhoef. U zult direct genieten van
de Brabantse gastvrijheid want u ontvangt bij aankomst koffie/thee met iets lekkers. U zult verblijven
op basis van volpension waarbij iedere avond een
heerlijk drie-gangen diner wordt geserveerd. Hierbij
wordt door onze chef rekening gehouden met uw
dieetwensen.
Tijdens dit arrangement zullen er drie spannende
Halloween thema activiteiten op het programma
staan. U zult bijvoorbeeld het Halloween Spektakel
gaan bezoeken waarbij plaatselijke heksen eens per
jaar hun ware aard laten zien.
Tijdens dit thema arrangement zullen in de avonden
diverse artiesten hun opwachting maken. U kunt
hierbij denken aan een spannende Halloweenbingo
of gezellige meezingavonden. Tijdens deze avonden
zal er voor lekkere versnaperingen worden gezorgd.
Durft u het aan om Halloween door te brengen
bij hotel de Postelhoef? Boek dan dit heerlijke
Halloweenarrangement.

Heeft u zin om Pasen te vieren in een schitterende
ambiance? Boek dan snel uw vakantie!
Vanaf

€ 595

p.p.*

Vanaf

€ 330

p.p.*

Vanaf

€ 489

p.p.*

Vanaf

€ 559

p.p.*

Vanaf

€ 355

p.p.*

DIT ARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN OP:

DIT ARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN OP:

DIT ARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN OP:

DIT ARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN OP:

25 mei - 1 juni
1 - 8 juni
8 - 15 juni
29 - 6 juli
10 -17 aug
17 - 24 aug
24 - 31 aug
31 aug - 7 sept

18 - 22 maart

20 - 27 april

22 - 29 juni
7 - 14 sept

28 okt - 2 nov

Alles in het teken van de lente

Alles in het teken van Pasen

Summer paradise
Midzomer

• Heerlijke kamers, uiteraard met flatscreen
TV, douche en toilet. Om u zorgeloos te
laten genieten kunt u kiezen tussen onze
standaard, comfort of aangepaste comfort
kamer.
• Mogelijkheid voor thuiszorg op locatie
indien gewenst, dit kan gemakkelijk van
tevoren worden geregeld zodat u zorgeloos
aan uw vakantie kunt beginnen.
• U verblijft de gehele periode op basis
van volpension, daarnaast kunt u driemaal-daags gebruik maken van de koffie/
theebar. Gedurende uw verblijf wordt u
verrast met diverse lekkernijen.
• Wij houden rekening met uw dieetwensen.
• Gratis WIFI in de gehele accommodatie.
• Tijdens de excursies (inclusief e ntreeprijs)
maken we gebruik van een touringcar met
lift, deze lift zal al uw zorgen rondom het
in- en uitstappen wegnemen.
• U kunt gebruik maken van onze haalen brengservice waarbij we u voor een
vergoeding van € 60 p.p. ophalen bij een
van onze opstapplaatsen verspreid over
Nederland (GEEN deur tot deur service).
• De toeslag voor een eenpersoonskamer is
€ 10 p.p. per nacht.

DIT ARRANGEMENT WORDT AANGEBODEN OP:
België en de tijd van Vroeger
Op ontdekkingsreis
Schitterende tuinen
Smokkelaars en teuten
Nederlandse tradities
Ontdek België
Op safari
Bourgondisch genieten

VOOR AL ARRANGEMENTEN GELDT:

Alles in het teken van Halloween

BOEK VIA ONZE WEBSITE WWW.POSTELHOEF.NL OF BEL 0497-541426

